
Info-guide 
Strynøvænget
På Strynøvænget bor du i et naturskønt område, som er en del af Nationalpark Lillebælt, tæt på Kolding Fjord, fredet 
skov og mark, men kun 10 minutters kørsel til Kolding centrum og motorvejen. Området har mange fi ne og varierede 
sti-systemer, som er fremragende til løbe-, cykel- og gåturer, og giver let adgang til både vuggestuer, børnehaver, 
skole og indkøbsmuligheder. På blot 4 minutters gang ad sti kommer du til Kolding Fjord med lille badestrand og 
kort afstand til badebro.

Som beboer på Strynøvænget har du naturen helt tæt på. Husene er omgivet af skovlignende beplantning, hvilket 
gør, at du også oplever et fantastisk dyreliv i form af bl.a. rådyr og dådyr helt tæt på husene.

Du bor i et bæredygtigt, klima- og energivenligt hus med terrasser til alle sider samt udekøkken på den store tag-
terrasse. Huset kræver minimal vedligeholdelse og alle arealer udenfor sokkelgrunden (græs og beplantning) passes 
af grundejerforeningen, hvilket betyder, at du kan nyde din grund, uden at yde.

Du er medejer af alle fællesarealer med bl.a. en fantastisk legeplads (aldersinddelt), bålplads, blomstereng, 
fl ag stang, trailer og buskrydder.

Strynøvænget har et fantastisk nabofællesskab og har gennem året arrangementer som Sct. Hans, sommerfest, 
herre-/damearrangement, oprydningsdag, jule-hygge m.m., men der er også plads og ro til privatliv.
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KONTAKT

Tøv ikke med at kontakte bestyrelsen ved spørgsmål eller forslag.

Formanden kan kontaktes per mail på formand@strynoevaenget.dk.  
Skriv til hele bestyrelsen på bestyrelse@strynoevaenget.dk.

Se en liste over bestyrelsens medlemmer i referatet fra seneste generalforsamling.

MAIL ADRESSE

Al kommunikation fra grundejerforeningen sendes ud via mail - inklusiv opkrævninger af bidrag til foreningen.  
Der er for hvert hus oprettet en mail adresse. Strynøvænget 1 har mail adressen 1@strynoevaenget.dk, osv.  
Ved henvendelse til formanden på formand@strynoevaenget.dk er det muligt at få linket denne mail adresse  
til en personlig mail adresse.

TRAILER

Grundejerforeningen har investeret i en fælles trailer, som står i vores fælles skur mellem hus nr. 50 og 52.  
Traileren kan benytte af alle på Strynøvænget, dog på eget ansvar og ved forudgående reservation via link på 
vores hjemmeside: www.strynoevaenget.dk under ”Praktisk” 
Skriv dig på listen med dato, husnummer og evt. bemærkning (indsæt venligst i dato-orden).

Traileren skal returneres rengjort og fuld funktionsdygtig. Såfremt du opdager fejl på traileren, forventes det, at 
du får den lavet og afleverer regningen herfor til kasseren.

FLAG

Ønsker man at benytte flagstangen på legepladsen, kan flaget forefindes i fælles skur mellem hus nr. 50 og 52.

Flaget returneres selvfølgelig efter brug, tørt og sammenfoldet.

VEJEN 

Strynøvænget er asfalteret med en rød OB belægning. For at sikre en god og sikker vej bliver vejen løbende ved-
ligeholdt, ligesom der løbende spares op via vores årlige kontingent til fremtidige renoveringer af vej og kloak.
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Kære beboere på Strynøvænget.

For at etablere og bevare et godt naboskab på Strynøvænget har vi i grundejerforeningen (I/S Drejens Strandskov-
park I) vedtaget nogle retningslinjer for brugen af området.

Den overordnede indstilling er, at der skal være plads til os alle og til et godt liv, at vi skal tage hensyn til hinanden 
og ikke være til gene for hinanden.

Indledningsvis vil vi henlede jeres opmærksomhed på lokalplanen for området og vedtægterne for I/S Drejens 
Strandskovpark I, som selvfølgelig skal overholdes. Den oprindelige ide for området skal bevares og ændringer skal 
falde naturligt ind i den overordnede plan for området.

Lokalplanen – lokalplan 0522-11 - kan downloades fra Kolding Kommunes hjemmeside (www.kolding.dk).  
I/S Vedtægterne kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen for I/S Drejens Strandskovpark I



BEPLANTNING

Følgende træer og buske er plantet i området i sommeren 2008:

For beskrivelse af de enkelte planter henvises eksempelvis ti:l  
https://naturstyrelsen.dk/media/170549/udvalgte_trae-_og_buskarter.pdf

AFFALD

Vi har fælles affaldssortering i form af affaldsøer med containere. For at opretholde en god hygiejne omkring 
affaldsøerne og for at sikre, at der er plads til alles affald, bedes man overholde nedenstående punkter:

• Sorter dit affald i hht. kommunens vejledning. (Se evt.nedenstående link til Kolding Kommunes hjemmeside).

• Smid dit affald i containeren i lukkede poser.

• HUSK! Ingen haveaffald, problemaffald, møbler, pap eller andet storskrald i containerne.  
Dette skal i selv aflevere på genbrugspladsen.

• Husk altid at lukke låget på containerne. Er containeren fyldt så vælg en container ved en anden affaldsø. 
Kan låget ikke lukkes bliver containeren ikke tømt af kommunen.

• Er vejen for lang ud til affaldsøen, så anskaf eget stativ, sæt en sæk i dette og tøm selv sækken i  
containeren med passende interval.

• Taber man affald ved siden af containeren rydder man selvfølgelig op selv.

• Ligger der alligevel noget ved siden af containeren, så hjælp dine naboer ved at samle det op. Vi har ikke en 
vicevært, som rydder op. Bliver der problemer med svineri, skal vi selv rydde op eller skal betale nogen for det.

Find flere oplysninger om bl.a.affaldssortering og tømmedage her:  
www.kolding.dk/borger/affald-og-genbrug/

MATRIKLEN, HVOR DU HAR EKSKLUSIV BRUGSRET SAMT FÆLLESAREALER

Området med eksklusiv brugsret svarer til en traditionel grund. Det betyder, at det er det enkelte medlem, som 
bestemmer, hvad der skal ske i området, ganske som i et traditionelt villakvarter med hække. Det vil sige, at 
brugsretten til størstedelen af I/S området er opdelt og tillagt bestemte medlemmer. Dele af I/S området er ikke 
tillagt et bestemt medlem og er derfor fælles.

I/S’et har både pligten og retten til vedligehold af området og beplantningen efter en samlet plan. Vi gør op-
mærksom på, at den overordnede beplantningsplan ikke må ændres. Der må for eksempel ikke anlægges bede 
eller etableres hegn. Beplantningen i området er foreningens ejendom og må ikke fældes, beskæres eller supple-
res af de enkelte medlemmer uden foreningens godkendelse.

Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i lokalplanen.

Permanent opstilling eller nedgravning af genstande er ikke tilladt pga. vedligeholdelsen af området.

Husdyr skal være under kontrol. Efterladenskaber fjernes selvsagt.

Campingvogne accepteres placeret i indkørslen i, max. 2 uger før og efter en ferie, så denne kan rengøres,  
klargøres, pakkes osv. Herefter bedes campingvognen fjernet.

Permanent oplag af både udover kanoer, kajakker, robåde og lignende mindre både accepteres ikke.

Bestyrelsen vil håndhæve foreningens vedtægter og påtale overtrædelser i strid med lokalplan eller vedvægter 
på eget initiativ eller efter henvendelse fra foreningens medlemmer. Ved tvivlspørgsmål tages kommunens 
tekniske forvaltning med på råd. Udbedring af eventuelle ændringer i strid med vedtægterne eller lokalplan sker 
for skadevolders regning.
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• Ask
• Eg
• Spidsløn
• Agnbøg (elm)
• Birk

• Vildæble
• Rødkornel
• Rødelg
• Liguster
• Hasselbusk

• Fjeldribs
• Fuglekirsebær
• Naur - 2 slags



INDENFOR SOKKELGRUNDEN

I/S’et blander sig principielt ikke i, hvordan man vælger at indrette sig indenfor sokkelgrunden, men vil gerne 
komme med nogle henstillinger. Hvad man må gøre inden for sokkelgrunden reguleres af lokalplanen.

Der lægges stor vægt på, at husene og området skal fremstå ensartet. Her understreges, at husene ikke må 
males eller på anden måde overfladebehandles. Hvis man vælger at lukke redskabsrummet i carporten af skal 
dette gøres med glas, hvide plader som de der anvendt mellem vinduerne på selve huset eller lærketræ som på 
resten af carporten. Dette er afklaret og accepteret af kommunen.

Da eventuelle markiser meget nemt vil påvirke ensartetheden henstiller vi til, at sådanne ikke opsættes.

Fliseområdet må udvides indenfor sokkelgrunden med fliser af samme type som den oprindelige 30x30 cm grå 
betonflise. Der ligger dræn omkring det oprindelige fliseområde. Fliser hen over drænet kan medføre vandpro-
blemer omkring huset. Det er den enkelte ejers ansvar at ændringer af fliseområdet ikke medfører vandproble-
mer udenfor sokkelgrunden.

For sokkelgrundens udstrækning henvises til vejledende skitse på næste side. For nøjagtig placering af sokkel-
grunden henvises til matrikelkortet.
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Sokkelgrundens udstrækning er markeret med prikket linje. Som det ses på skitsen kan terrassen ikke udvides på 
køkken/spisestue-siden uden sokkelgrundens grænser overskrides. Stendiget kan ligeledes ikke flyttes længere væk 
fra huset. Der er plads til udvidelse af flisearealet på trappesiden af huset samt i mindre omfang ud for bryggers og for 
enden af garagen. For huse som er spejlvendte er der tilsvarende grænser. Ophavsret for tegningen – Juul Arkitekter.


